Yatırımcı Sunumu
Nisan 2017

Yasal Uyarı
Migros Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bu açıklamayı işleri, faaliyetleri ve mali sonuçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır.
Bu açıklamadaki bilgi; güncelleme, revizyon ve değişikliğe tabidir. Harici kaynaklardan alınmış belirli bilgileri içeren bu açıklamadaki bilgi kapsamlı değildir ve bağımsız olarak
doğrulanmamıştır. Bu açıklamada yer alan bilgilere herhangi bir amaçla istinat edilemez ya da eksiksiz olduğuna dair varsayımlarda bulunulamaz. Şirket; bağlı ortaklıkları ya da
danışmanları, memurları, çalışanları ya da acenteleri tarafından bu açıklamada ya da açıklamanın herhangi bir revizyonunda veya herhangi bir ilgili tarafa ya da danışmanlarına verilen ya da
verilecek olan herhangi bir yazılı ya da sözlü bilgide yer alan bilgi ya da görüşlerin doğruluğu, eksiksiz olduğu ya da güvenilirliği konusunda, açık ya da zımni, hiçbir beyan ya da garanti
vermemektedir. Dolandırıcılık durumları haricinde, hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul edilmez (ve bu bilgi ya da görüşler için tüm yükümlülük hariç tutulmaktadır). Bu bilgi ya da görüşler
için hiçbiri tarafından hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir (ki bu bilgilere ya da görüşlere istinat edilmemelidir.) ve bu açıklamada yer alan herhangi bir yanlış beyan ya da eksiklik ya da hata
ya da doğrudan ya da dolaylı olarak bu açıklama ya da içeriğinin kullanılmasından kaynaklı herhangi bir zarardan ötürü hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bu belgede yer alan bilgiler ve görüşler bu
açıklama tarihi itibariyle verilmektedir ve herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.
Mevcut olduğu ölçüde, bu açıklamada yer alan sektör, piyasa ve rekabetçi pozisyon verileri resmi ya da üçüncü şahıs kaynaklardan gelmektedir. Üçüncü şahıs sektör yayınları, çalışmalar ve
araştırmalar genel olarak, burada yer alan verilerin güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alındığını bildirmekle beraber bu verilerin doğruluğu ya da tamlığı konusunda herhangi bir garanti
verilmemektedir. Şirket bu yayınların, çalışmaların ve araştırmaların her birisinin itibarlı bir kaynak tarafından hazırlandığına inanıyor olsa da, burada yer alan verileri bağımsız olarak
doğrulamamıştır. Ayrıca, bu açıklamada yer alan belirli sektör, piyasa ve rekabetçi pozisyon verileri Şirketin kendi dahili arastırmasından ve Şirketin faaliyet göstermekte olduğu piyasalarda Şirket
yönetimi bilgisi ve deneyimine dayalı tahminlerden kaynaklanmaktadır. Şirket bu arastırma ve tahminlerin makul ve güvenilir olduğuna inanmakla beraber, bunlar ve bunların temelini olusturan
metodolojiler ile varsayımlar dogruluk ve tamlık açısından bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmamıştır ve bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buna göre, bu açıklamada yer alan
sektör, piyasa ya da rekabetçi pozisyon verilerine lüzumsuz yere istinat edilmemelidir.
Bu belge potansiyel alıcılara yönelik değildir ve finansal teşvik veya yatırım aktiviteleri ile iştigal etmek için davet veya teşvik niteliği taşımamaktadır. Özellikle bu döküman, Şirketin herhangi bir
menkul kıymetini satmak ya da ihraç etmekle ilgili herhangi bir teklif, menkul kıymetlerin satın alınması ya da taahhüt edilmesi için yapılan bir davet ya da bu yönde herhangi bir teklif teşkil
etmediği ya da böyle bir davet veya teklifin bir parçasını oluşturmadığı gibi belge ya da herhangi bir parçası ya da dağıtılıyor olması herhangi bir sözleşme ya da yatırım kararının temelini
oluşturmaz ya da herhangi bir sözleşme ya da yatırım kararıyla bağlantılı olarak bu belgeye istinat edilemez. Bu döküman içindeki bilgi, beyan ve görüşler Şirket hisseleri ve diğer finansal menkul
kıymetleri ile ilgili tavsiye veya öneri teşkil etmez.
Bu açıklamanın içeriği, Birleşik Krallık Mali Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000 anlamı çerçevesinde yetkili bir kişi tarafından onaylanmamıştır.
Birleşik Krallık’ta, bu açıklama Mali Hizmetler ve Piyasalar Yasası 2000 (Mali Gelişim) Genel Genelge 2005, 19 (Yatırım profesyonelleri ) ya da 49 (Yüksek net değerli şirketler vb.) maddeleri
kapsamına girdiğine inanılan kişilere ya da bu açıklamanın yasal olarak dağıtılabileceği diğer kişilere dağıtılacaktır. Bu sunum, Birleşik Krallık sınırları dışında ancak geçerli düzenlemelere göre yasal
olarak dağıtılan kişilere sağlanmaktadır. Yasal olarak bu sunumun dağıtılmadığı kişiler bu açıklamayı derhal Şirkete iade etmelidirler ve her koşulda, bu açıklamada yer alan bilgilere göre hareket
etmemeli ya da bu bilgilere güvenmemelidirler. Bu sunumu okuyan veya Şirketin düzenleyeceği ilgili toplantılara, telefon görüşmelerine katılan ve dinleyen herbir kişi bu sunumun yasal olarak
kendisine sağlandığını teyit, garanti ve beyan etmiş sayılmaktadır.
Bu açıklama, bunlarla sınırlı olmaksızın, Türk perakende sektörü ve Türk ekonomisinde Şirketin planları, amaçları, hedefleri, stratejileri, gelecek dönem operasyonel performans ve beklenen
gelişmelerle ilgili olabilecek “ileriye dönük beyanlar” içermektedir. Bu ileriye dönük beyanlar, “beklemek”, “tahmin etmek”, “inanmak”, “niyet etmek”, “plan”, “öngörmek”, “olabilir”, “olacak”,
“olur”, “olmalı”, “devam etmek”, “ummak” gibi kelimeler ve benzeri ifadeleri içermektedir; ancak bu ifadeler bu açıklamaları belirlemenin tek yolu değildir. Bu ileriye dönük beyanlara koşulların
ya da Şirketin fiili sonuçlarının, performansının ya da başarılarının, bu beyanlar ile açık ya da zımni olarak ifade edilen gelecekteki kosullardan, sonuçlardan, performanstan ya da başarılardan
farklı olmasına neden olabilecek riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içermektedir. Söz konusu riskler ve belirsizlikler, diğerleri yanısıra, ekonomide yavaşlama, sektörde konsolidasyon, tüketici
talebi ve rekabetçi fiyatlandırma ve aktiviteleri içermektedir. Fiili sonuçların, beklentilerden önemli ölçüde farklılık göstermeyeceği konusunda bir güvence söz konusu değildir ve bu nedenle,
okuyanlar bu beyanlara lüzumsuz yere istinat etmemeleri konusunda uyarılmaktadırlar. Bu açıklamada yer alan herhangi bir ileriye dönük beyan, hazırlandığı tarih itibariyle geçerli bilgiler
vermektedir ve Şirket beyanın yapıldığı tarihten sonra oluşan koşullar ya da olayları yansıtmak veya beklenmeyen olayların meydana gelmesini yansıtmak üzere ileriye dönük beyanları güncelleme
yükümlülüğünü üstlenmez. Şirketi etkileyen belirsizlik ve riskler Şirketin güncel faaliyet raporlarında ve IMKB’ye bildirdiği açıklamalarında ayrıca belirtilmektedir.
Bu açıklamayı ve sunumu okuyarak veya Şirketin düzenleyeceği ilgili toplantılara, telefon görüşmelerine katılarak veya dinleyerek, yukarıda yer alan hükümlerin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş
sayılırsınız..
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I. Şirket Görünümü ve Güncel Gelişmeler

Migros’a Genel Bakış
(1/2)

63.
Yıl!

 3 ülkede faaliyet

Coğrafi Penetrasyon

— Türkiye (81 ilin 73’ünde faaliyet)
— Makedonya ve Kazakistan (39 mağaza)
 1.533

(süpermarket)

 39
 168

1.794 Mağaza1
(Kipa dahil)

(üst segment süpermarket)
(süpermarket ve hipermarket)

 15

(toptan ve gıda servisi mağazaları)

 39

(yurt dışı mağazaları)

 Migros Online Ticaret

— 1,2 milyon üye ve %45 mobil sipariş oranı
— Tazedirekt’in satın alımı ve tekrar faaliyete geçirilmesi

İnovasyon, Sadakat &
Müşteri Hizmeti

 6,5 milyon sadık Money Club Card üyesi
 Perakende sektöründe 100’den fazla inovatif uygulama

geliştirilmiştir

%80
Hane
halkı

%38
Hane
halkı

+100

 “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”ndeki tek perakende şirketi

 Kurumsal Yönetim Endeksi üyesi – 2015’ten beri

Kurumsal Yönetim ve
Sosyal Sorumluluk

1

 23.210 çalışan (%40 kadın)
 Ard arda 13 yıldır ülkenin en iyi perakendecisi ödülü2

A2016 CDP
Derecesi:

Mart 2017 itibariyle
Dergisi

2 Capital

4

Migros’a Genel Bakış
(2/2)

Satış (milyar TL)

 Satışlar %17,8 artarak 11.1 milyar TL’ye

ulaşmıştır,

11,1

 VAFÖK %14,0 artışla 686 mn TL oldu
2016 Yılı
Sonuçları

(VAFÖK Marjı: %6,2),

6,5

 Net Borç/VAFÖK oranı 2016 yılında 2,9x’dan

2,7x’ye geriledi,

2012

2016

Satış Alanı (bin m2)

 Satın alım bedeli: 199 milyon TL

1.399

 Kapanış tarihi: 1 Mart 2017
1.079

 3Ç 2016 sonu itibarıyla son 12 ayda 2,3 milyar TL
Kipa
Satın Alımı

hasılat

1

852

 Hipermarket, büyük süpermarket ve ekspres

mağazalar dahil 168 mağaza portföyü
 37 perakende amaçlı gayrimenkul (16’sı uzun

dönemli kiralama olmak üzere)

2012

2016

2016 (KIPA dahil)

(882 Mağaza)

(1.605 Mağaza)

(1.773 Mağaza)

5

II. Önemli Yatırım Kriterleri ve Strateji

Önemli Yatırım Kriterleri

6

5
4
3

2
1

Türkiye: Gıda
perakendeciliğinde
önemli büyüme
potansiyeli vaat
eden, büyük, çekici
ve dirençli bir
pazar

‘Değişen’
müşteriye farklı
formatlar ile
hizmet anlayışı

Operasyonlar
sektörün en iyi
Tedarik Zinciri,
IT ve CRM
altyapıları ile
destekleniyor

Önümüzdeki
yıllar için
organik ve
inorganik
büyüme
stratejisi

Sektördeki en
yüksek tarihsel
satış büyümesi,
güçlü nakit akış
ile başarılı
maliyet
yönetimi

Migros: istikrarlı
pazar payı
kazanımı ile
organize
pazarda öncü
oyuncu
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Türkiye: Gıda perakendeciliğinde önemli büyüme
potansiyeli vaat eden, büyük, çekici ve dirençli bir pazar

1

Türkiye GSYİH (milyar $)1
900
800
GSYİH (milyar $)

700
600

1994 Ekonomik
Krizi

500
400

1999 Marmara
Depremi

35 yılda

2009 Dünya
Ekonomik Krizi

10 kat
büyüyen ekonomi

300
200

2001 Ekonomik
Krizi

100
0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

Nüfus (milyon)
%(0,7)

%(0,6)

%1,1

%2,0

%2,8

38

%4,9
79

64

%1,1
82

%10,5

2
3

%3,5

%1,9

%3,9

%2,5

Gelecek 5 Yıl
CAGR3

%1,6
3.435

65

2.357

2.370

%1,4
3.780

2.710

46
1.169

1

2015

Kişi Başına Düşen Toplam Gıda Harcaması ($)

Gelecek 5 Yıl
Büyüme2

61

2010

1.396

Dünya Bankası, TÜİK
Euromonitor
Euromonitor (cari fiyatlar, sabit 2016 kuru)
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Migros: istikrarlı pazar payı kazanımı ile organize
pazarda öncü oyuncu
Türkiye Gıda Perakende Sektörü1

MGD Organize Gıda Harcamaları Pazar Payı (%) 2
%84,4

Organize
Olmayan
%69,2

%84,1
%83,7

Organize
%30,8

%78,7
%54,5
%45,4

Gıda Perakende Sektörü
(~ 316 milyar TL)

%30,8

Organize Gıda Perakendecilerinin 2016 Pazar Payları3

Modern Gıda Perakendeciliğinde Migros’un Pazar Payı 3

%15,3

%11,5

%2,9

%7,8

%2,0

%8,4

%14,4

%6,8

%5,6
%9,5

%17,3

%2,0

%11,5

%9,5

%3,2

%5,5 %1,1

%13,8

%5,7
Oyuncu 1

Oyuncu 1

Oyuncu 2

Oyuncu 3

2015

2016
Toplam FMCG Pazar Payı

Süpermarketler

İndirim Marketleri

Euromonitor

2015

2015

2016

2016

Modern FMCG Pazar Payı

Nielsen

Planet Retail 2016
Planet Retail 2016. MGD Perakende Harcaması, modern perakendecilerin ve toptan satış firmalarının toplam gıda ürünleri satışları olarak tanımlanmaktadır. (yenilebilen
ürünler, ev&evcil hayvan bakımı, sağlık & güzellik ve yiyecek hizmetleri)
3 Euromonitor verileri baz alınmıştır (2016). Modern Gıda Perakendecileri kategorisi ve Nielsen
1
2

9

3

‘Değişen’ müşteriye farklı formatlar ile hizmet anlayışı

 1.533 mağaza1 ile ana işkolu
 M-JET, M, MM, MMM ve 5M dahil

Türkiye

olmak üzere farklı formatlar (40 4.500 m2 ve 1.800 – 18.000 ürün
çeşidi)
 73 ilde faaliyet

Online
perakendecisi
 24 ilde 105 mağazadan direkt

teslimat
 Tazedirekt Mart 2017’de yeniden

hizmet vermeye başlamıştır.

Yurt Dışı

sadakati sağlayan üstün hizmet
anlayışı
 5 ilde faaliyet
 30 bin m2 satış alanı

 999 bin m2 satış alanı

 Türkiye’nin ilk ve lider online gıda

Kazakistan
 Kazakistan – Konsolide satışların

%1,8’i

Toptan & Gıda Hizmeti
 Toptan & Gıda Servisi
 11 ilde faaliyet
 15 Toptan mağazası
 Toptana özel depolar ve müşteri

teslimatı
 9 bin m2 satış alanı

Makedonya
 Makedonya – Konsolide satışların

%1,2’si

 19 süpermarket/1 alışveriş

merkezi
 35 bin

m2

 20 süpermarket/1 alışveriş

merkezi
toplam satış alanı

 Faaliyet başlangıcı: 1999

1

 39 mağaza1 ile güçlü marka

 19 bin m2 toplam satış alanı
 Faaliyet başlangıcı: 2005

31 Mart 2017 itibariyle.
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Operasyonlar sektörün en iyi Tedarik Zinciri, IT ve CRM
altyapıları ile destekleniyor

Dağıtım

 23 Dağıtım Merkezi ile 1.800’den fazla mağazaya
dağıtım (Kipa dahil)
 İstanbul Gebze Dağıtım Merkezi’nde toplama ve
sınıflama otomasyon sistemi

 Tüm ürün grupları için merkezi tedarik

Tedarik

 Meyve & Sebze için 11 bölgesel tedarik merkezi
 Yurt dışında 2 tedarik merkezi

Et Üretiminde
Dikey Entegrasyon

Bilgi Teknolojileri
Sistemleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi
(CRM)

 Ülkenin en büyük entegre et tesisinin sahibi
 Paketli ve pişirmeye hazır et ürünleri

 Şirket bünyesinde özel olarak geliştirilmiş BT alt
yapısı ve desteği
 Türkiye’deki tek perakende AR-GE merkezi

 9,3 milyon aktif üye ile sektörün en büyük
Sadakat Programı

%80

 Tanınmış markaları içeren, ‘‘Money’’ şemsiyesi
altında sadakat programı
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III. Kipa Satın Alımına Genel Bakış

Kipa Alımına Genel Bakış

Satın Alma Özeti
•

Migros Mart 2017’de Tesco Kipa hisselerinin %95,5’ini devraldı.

•

Satın alma bedeli: 199 mnTL

•

Hesaplanan hisse başına fiyat 0,15638 TL

•

Satın alma mevcut TL kredi limitleriyle finanse edilmiştir

Proforma Etkiler ve Beklentiler

Mağaza SayısıToplam2

Satış
Yoğunlukları3

1.773
10.802

Kipa’ya Bakış
•

Türkiye’nin Batı kesimlerine odaklanan modern gıda

1.605

perakendecisi, toplam 2.342 milyon TL1 satış, ~320 bin m2 net
satış alanı ve 168 mağazasıyla,

7.369

– 17 Hipermarket >6.000 m2
– 31 Büyük Süpermarket (2.000-6.000 m2 arası)
– 48 Süpermarket

– 72 Express mağaza
•

37 perakende amaçlı gayrimenkul (16 tanesi uzun dönemli
kiralama)

•

İzmir Torbalı’da merkezi bir konumda olan dağıtım merkezi
(Sahip olunan)

Migros

Migros PF

Kipa

Migros

Kasım 2016 itibariyle son 12 aylık satışlar
Migros 2016 itibariyle. Kipa 2016 itibariyle
3 Migros, sadece Türkiye operasyonları için, mali yıl sonu olan 31 Aralık 2016’yı ifade etmektedir. Kipa Kasım 2016 itibariyle son 12 ayı ifade etmektedir.
1
2
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Kipa Satın Alımı ‒ Operasyonel Faydalar

Ölçeksel
Faydalar



Pazar payında belirgin yükseliş ve ölçek ekonomisi



Öncelikli bölgelerimizde Migros’un yaygınlığını artırmak için önemli bir fırsat (hem gelir
seviyesi yüksekliği hem de yerel üretim / çiftçilik imkanları açısından)



Alışveriş merkezlerindeki Kipa mağazalarının performansını optimum kiracı kombinasyonu
ile maksimize ederken, alışveriş merkezi yönetimi konusundaki tecrübelerimizi iyileştirmek



Migros’un yaygın mağaza portföyünü daha da genişletmek için önemli bir fırsat

Gözde
Lokasyonlar



Önemli gayrimenkuller ile operasyonel esnekliği artırmak

Maliyet
Verimliliği



Genel merkez ve tedarik zinciri gibi sabit maliyetlerde verimlilik artışı sağlanması

İvme kazanan
büyüme
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Kipa Satın Alımının Paydaşlarımıza Faydaları

Müşteriler
 Ölçek ekonomisi müşterilerimize daha fazla

değer katmamıza imkan sağlayacak
 Daha da kaliteli ve taze ürünler & daha da

Tedarikçiler
 Migros’un dağıtım merkezi ve lojistik

altyapısından faydalanma fırsatı
 Tüm tedarikçiler için ölçeksel büyüme fırsatı

hesaplı fiyatlar

Hissedarlar
 Gelecekteki büyüme potansiyelini daha

erken gerçekleştirme imkanı
 Edinilen mülkler ile konsolide şirketin

sermayesi güçlendi

Çalışanlar
 Ülkenin en büyük perakende şirketlerinden

birinde yeni kariyer fırsatları
 Kültürel zenginleşme ve en iyi iş ortamı

uygulamaları ile yeni öğrenme fırsatları

 Borçlanma oranındaki beklenilen düşüş

daha hızlı gerçekleşebilir
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Önemli gayrimenkuller ile operasyonel esnekliği artırmak


Kipa’nın gayrimenkul varlıklarının toplam değerinin, şu anki yaklaşık net defter değeri olan
700 milyon TL’den yüksek olacağı tahmin ediliyor.



Şirketin, ~50 bin m2 depolama alanı olan kendi deposu vardır. (Torbalı Dağıtım Merkezi)

Oldukça Büyük
Varlık Değeri
37 Gayrimenkul
26 Alışveriş
Merkezi
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Finansal Kaldıracın Geçmiş Performansı
Migros 2016 Nakit ve Kaldıraç Durumu
Toplam mn TL

mn TL

Nakit & Nakit Benzerleri

1.157

967

51

Finansal Borç

2.979

409

692

Net Borç

1.822

Net Borç / VAFÖK

2,7x

Nakit & Borç Kalemleri

Satın almadan kaynaklanan ilave borç1

~500

mn Euro

~500

3,4x

Satın alma sonrası Net borç / VAFÖK (Kipa dahil)

Kaldıracın Azalan Profili - Net Borç / VAFÖK

4,0x
3,2x

2013
1

2014

2,9x

2015

2,7x

2016

Kipa’daki borçlar dahil
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Kipa "Run Rate" tahminleriyle (RRE) Migros 2016 sonuçları
Kipa, şirketin finansal kaldıraç oranını daha hızlı düşürme fırsatı sunuyor

Varlık Satışı Olmadan – 2016 RRE
Milyon TL

Satışlar

Varlık Satışıyla1 - 2016 RRE

2016 Migros

Kipa Run-Rate2

Kombine

Kipa Run-Rate2

Kombine

11.059

1.746

12.805

1.746

12.805

VAFÖK
(VAFÖK
Marjı)

686

132

818

90

776

(%6,2)

(%7,5)

(%6,4)

(%5,2)

(%6,1)

Net Borç

1.822

2.322

1.822

2,7x

2,8x

2,4x

Net Borç /
VAFÖK

1
2

Bu senaryo önümüzdeki 2-3 yıl içinde ~ 500 milyon TL değerinde mülkün elden çıkarılması varsayımını içermektedir.
Run-Rate simülasyon periyodu 2-3 yıldır.
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IV. Finansal Performans

Temel Finansal Göstergeler

 2016’da açılan yeni mağaza sayısı : 232
 Güçlü uzun vadeli satış ve VAFÖK büyümesi

İstikrarlı Organik
Büyüme

 5 yıllık satış CAGR‘ı %14,4 ve VAFÖK CAGR’ı %12,4
 2016 yılında satışlar 11.059 milyon TL, Brüt Kar 2.962 milyon TL ve VAFÖK 686 milyon TL’ye
ulaştı.

Pazar payı
kazanımları
satışlara yansıdı
İyileşen Kaldıraç
Oranı

 İyi kısa vadeli ivme
 4Ç 2016’da %22 ve yılın tamamında %18 satış büyümesi
 4Ç 2016’da %23 ve yılın tamamında %20 yurtiçi satış büyümesi,
 Kaldıraç oranındaki iyileşmeyle 2015 yılında 2,9x olan Net Borç / VAFÖK oranı 2016’da 2,7x
olmuştur.
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6

Sektördeki en yüksek tarihsel satış büyümesi, güçlü
nakit akış ile başarılı maliyet yönetimi
Güçlü Uzun Vadeli Büyüme, Son 5 Yıl (milyon TL)
Mağaza Sayısı

1.605

168

1.773

KIPA

Toplam

1.410
1.190

2016 yılında %19,7 ile
güçlü yurtiçi satış
büyümesi
İvmelenen satış
büyüme momentumu

882

2012

1.004

2013

2014

2015

2016

Satışlar

Daha rekabetçi ve daha
yüksek hanehalkı
penetrasyonu

Büyüme

%10,2

%14,0

%15,6

%17,8

11.059
6.467

2012

7.127

2013

8.123

2014

9.390

2015

2016
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6

Sektördeki en yüksek tarihsel satış büyümesi, güçlü
nakit akış ile başarılı maliyet yönetimi
Güçlü Uzun Vadeli Büyüme, Son 5 Yıl (milyon TL)
VAFÖK
Marj

VAFÖK hedeflerine
istikrarlı bir şekilde
ulaşıldı

%6,6

430

2012

Kira öncesi operasyonel
karlılıkta sektörün en iyisi

%6,6

469

2013

%6,5

532

2014

%6,4

602

%6,2

686

2015

2016

%11,5

%11,2

Kira öncesi VAFÖK
Marj

%11,3

%11,4

Personel ve kira
giderlerindeki artış iyi
yönetildi.
736

813

2012

2013

%11,5

934

2014

1.082

2015

1.240

2016
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6

Sektörün tarihsel olarak en yüksek büyümesi ve güçlü
nakit akış yönetimi ile maliyet yönetimi
(milyon TL)
Yatırım Harcaması

Yatırım
Harcaması/ %3,2
Satışlar

%2,9

%3,0
281

226

232

2013

2014

%2,7
297

Düşük Yatırım
Harcamalı İş
Modeli
Sürdürülebilir
işletme sermayesi
ile güçlü nakit
üretimi

2015

2016

İşletme Sermayesinden Nakit Katkısı

259 milyon TL
175 milyon TL

76 milyon TL

102 milyon TL

-37 Gün
-38 Gün

-37 Gün

-38 Gün

2013

2014

2015

2016
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Kısa Vadede Momentum
4Ç15 vs 4Ç16, milyon TL

2.378

Satışlar

Marj

%27,3

2.901

%26,1
757

649

Brüt Kar

Marj

%10,8
313

Kira Öncesi
VAFÖK

275

Marj

VAFÖK

%11,6

%6,3

%5,8
167

149
4Ç 2015

4Ç 2016
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Beklentiler

 Uzun dönemli etkin stratejiler neticesinde, yurtiçi büyüme oranı 3 yıl içerisinde 2 katına yükselmiştir.
(Büyüme 2013 : %10,2, Büyüme 2016: %19,7)
 2016 yılında personel ve kira maliyetlerindeki artışın olumsuz etkisi, maliyetlerin etkin yönetimi ve güçlü satış
performansı neticesinde minimize edilmiştir.
 Kipa’nın satın alınmasının Migros’un uzun dönem büyümesine katkı sağlaması ve hissedarlara değer yaratması
beklenmektedir.

 01 Mart–31 Aralık 2017 dönemindeki Kipa finansal sonuçları Migros’un 2017 yılındaki sonuçlarına konsolide edilecektir.
Performans Özeti
Performans
Göstergeleri
Büyüme
programı (Yeni

2014

199

2015

257

Hedef

220+

Migros 2017 Beklentileri

232

mağaza sayısı)

Çift
Haneli

Kipa Hariç1

Kipa Dahil2

Satış Büyümesi

%15-18

%30-35

VAFÖK Marjı

%6,0-6,5

%5,0-5,5

Mağaza Açılış
Hedefi

120-150 yeni
mağaza

120-150 yeni
mağaza

Performans /
2016
Beklenti

Satış Artışı

%14,0

%15,6

%17,8

VAFÖK Marjı

%6,5

%6,4 %6,0-6,5 %6,2





 Mağaza sayısı 2016 sonunda 1.605’e ulaşmıştır. Şirket, son 5 yılda
1000’den fazla yeni mağaza açmıştır.
1
2

Kipa’nın 2017 yılında 10 aylık konsolidasyouna ilişkin sonuçları içermeyen haliyle
Kipa’nın 10 aylık konsolidasyouna ilişkin sonuçları içeren haliyle
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Ekler

Migros
Migros, En büyük ulusal süpermarket zinciri
•

Mağaza Sayısı: 1.533 (424 5M, MMM ve MM mağazalar ile 1.109 Migros Jet ve
M mağazaları dahil),

•

Penetrasyon: 73 il
– (401-4.500) m2 / (1.8001 – 18.000) ürün çeşidi
– Taze ürün kategorilerinde zengin ürün çeşidi ve hizmet
– FMCG kategorisinde çok sayıda markalı ürün çeşidi
– Özgün markalı temel ihtiyaç ürünlerinde istikrarlı "Her Gün Düşük Fiyatlama"
– Yenilikçi, modaya uygun, sezonluk gıda dışı ürün portföyü

Müşteriye yakın süpermarketler
•

587 Migros Jet ve 522 M Migros

•

Müşteriye yakın mağazalar, (401-300) m2,

•

1.8001 – 3.000 ürün çeşidi
– Benzin istasyonlarında mağaza açmak suretiyle, Petrol Ofisi ile yapılan işbirliği, Migros
Jet mağazaları için yeni bir büyüme kanalı yaratmaktadır.

Sadakat Programı
•

Farklı müşteri segmentleri için CRM uygulamaları
– Money Club Card üyeleri için kişiye özel ve fark yaratan pazarlama kampanyaları

– 17 yılı aşkın süredir Club Card sadakat programı

1

Migros Jet ve benzin istasyonlarındaki Migros Jet 7/24 mağazaları dahil, 31 Mart 2017 itibarıyla
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Macrocenter

Size Özel
•

Mağaza Sayısı: 39

•

400 – 2.500 m2 / 10.000 ürün çeşidi
– Güçlü marka sadakati sağlayan gurme mağazacılık hizmeti
– Şarküteri, aperatif ve içecek ürünlerinde zengin ürün çeşidi.
Taze ürünlerde yüksek kalite

– Kaliteli ve seçkin gıda dışı ürünler
•

Hazır yemek servisi gibi kişiye özel hizmet anlayışı
Penetrasyon: 5 şehir
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Online Alışveriş: Sanal Market

 Türkiye’nin gıda
perakendede ilk ve
lider e-ticaret sitesi
 Satış büyümesi, Şirket

2-3

ortalamasının
kat üzerindedir

 Tablet sistemi ile ürün
toplama sayesinde
operasyonel verimlilik
 Doğrudan
mağazalardan teslimat
(Türkiye genelinde

24 şehirde 105
mağaza)

Türkiye’deki Yüksek e-Ticaret Potansiyeli
e-Ticaret Penetrasyonu1

%3,4
Türkiye’deki e-ticaret penetrasyonu
(Çin %17,1, ABD %10,5, Avrupa %7,3)

1

Facebook Kullanıcıları2

33m
Türkiye’deki Facebook kullanıcı sayısı.
Türkiye dünyada en çok Facebook kullanıcısı
olan ilk 10 ülke arasındadır

Çoğu Evde Akıllı Telefon3

%63
Türkiye’de akıllı telefon kullanan nüfus oranı
(Çin %64,7, ABD %74,4, Batı Avrupa %83,5)

Yaygın Kredi Kartı Kullanımı4

+700
Türkiye’de her 1.000 kişiye düşen kredi kartı
sayısı. Batı Avrupa’da bu oran her 1.000 kişiye
432 karttır

Online perakende satışlar/ toplam perakende satışlar şeklinde hesaplanmıştır. Kaynak: Euromonitor. 2 Kaynak: Statista (2016). 3 Kaynak: Ovum (2016). 4 Kaynak: Euromonitor (2016).
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Tazedirekt Yatırımı

Özet Bilgi
 Taze ve doğal ürün sunumuna yönelik online hizmet
sağlayan Tazedirekt’in satın alımı
 Taze ve doğal ürün kategorilerinin internet ortamında
satışının geliştirilmesine yönelik önemli bir teknoloji
yatırımı
 Tazedirekt Mart 2017’de yeniden hizmet vermeye
başladı. Gelecekte Macroonline ve Tazedirekt
operasyonlarının entegrasyonu değerlendirilmektedir.

Sağlıklı

Organik

Doğal

Taze
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Toptan & Horeca

Horeca Penetrasyonuna Odaklanma
•

Tamamen bu konuya odaklı satış takımı aracılığıyla faaliyet
gösterilen 7 bölge

•

Toptana özel depolar ve müşteri teslimatı

•

15 Toptan mağaza ile hizmet

Penetrasyon: 11 şehir
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